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 نشرة صحفية

حتفال "باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" اال
 مختلف أنحاء العالم في

مل في مجال التكنولوجيا للشابات لفرص الع       رويج  االحتفال باليوم السنوي ت
                      األسرع نموا  في العالم القطاع في

يحتفل االتحاد الدولي لالتصاالت ومجتمع التكنولوجيا العالمي في يوم الخميس الرابع من شهر أبريل من  – 2016أبريل  28جنيف، 
علومات واالتصاالت"، وهو مبادرة إلذكاء الوعي ترمي إلى الترويج لدراسات مجال تكنولوجيا الم كل سنة "باليوم  الدولي للفتيات في

 .د من الفتيات والشاباتوفرص عمل في مجال التكنولوجيا لدى جيل جدي

                                                                                                                   ويقدر االتحاد نقصا  في المهارات يتجاوز مليوني وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل السنوات الخمس المقبلة. 
يات والشابات الالئي يتعلمن التشفير وتطوير التطبيقات وعلوم الحاسوب لن يكن مؤهالت فقط بشكل جيد للحصول على وظيفة فالفت

لى        ريعا  إس ناجحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بل إن مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آخذة في التحول
                                                              ميزة قوية للطلبة في أي مجال آخر تقريبا  قد يودون االنخراط فيه.

، وصلت األحداث الخاصة باالحتفال السنوي باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2015 وبحلول عام
                             بلدا ، ويتوقع االتحاد أن تزيد  150في أكثر من حدث  300 5فتاة في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من  000 177يقدر بنحو  إلى ما

ويوجه االتحاد الدولي لالتصاالت التحية إلى مئات المنظمين وآالف الفتيات والشابات  .2016 هذه األعداد في احتفاالت عام
ذلك الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت وأعضاء القطاع الخاص  في هذه الحركة العالمية، بما                    المشاركين حاليا  في

 والمدارس والجامعات والمنظمات غير الحكومية في شتى أنحاء العالم. والهيئات األكاديمية المنضمة إلى االتحاد

ذلك شركات  في لعالم من جانب الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاعاته، بما                                                    وهناك مئات من األحداث التي تنظم حاليا  في شتى أرجاء ا
Cisco وEricsson وGSMA وMicrosoft وOracle  جامعات مثل وUniversitat Politècnica de Catalunya  إسبانيا( وكليات التقنية(

 Universidad Tecnológica de Chileو)األرجنتين(  Universidad Nacional de La Plataالعليا )اإلمارات العربية المتحدة( و
 غير حكومية محلية من جميع المناطق. ومنظمات

ويواصل الحدث اكتساب زخم على قنوات التواصل االجتماعي، حيث أثبتت نشرات فيسبوك وتغريدات تويتر باستخدام 
 .2016 متزايدة لتسليط الضوء على الكثير من األحداث المشوقة الجاري تنظيمها في أنها طريقة ذات شعبية girlsinICT# الهاشتاج

       وي شجع  - ICT in Girlsم ونشرها على بوابته اإللكترونية ويتولى االتحاد جمع المعلومات عن الفعاليات التي تنظم في شتى أنحاء العال
 .girlsinict@itu.int المنظمون على إرسال المعلومات والصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو إلى العنوان

تكنولوجيا  ل                                                                                                              وكما جرت العادة، قامت المكاتب اإلقليمية لالتحاد حول العالم أيضا  بالترويج بنشاط لحدث اليوم الدولي للفتيات في مجا
، بتنظيم أحداث والشراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ودعم المنظمين في المناطق التابعة 2016 لومات واالتصاالت لعامالمع

 لها واستضافت مسابقات.
                 مبكرا  هذا الشهر  2016 لعام باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت احتفاالت مقر االتحاد في جنيفوبدأت 

المدرسة البريطانية  - سنة ضمت خمس مدارس في منطقة جنيف 17و 14موعة من ورش العمل التقنية لفتيات تتراوح أعمارهن بين بمج
 Châtaigneraie؛ ومدرسة جنيف الدولية )فرعا Institut Florimontفولتير؛ و-، فيرنيهCollège-Lycée Internationalجنيف؛ و في
                                      ، ف تح باب المشاركة فيه لجميع الفتيات Raspberry Pi (، واستكملت بفصل دراسي حر لمدة نصف يوم للتشفير على حواسيبNationsو

)التشفير األساسي(  TechSparkلجامعة جنيف. وكان من بين المنظمين الشركاء أكاديمية  Uni Mailبمنطقة جنيف وعقد في فرع 
/برنامج (UNITAR)( ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث Raspberry Pi)الحواسيب  FutureKids and Expanding Your Horizonsو

رمت وتك. Proctor & Gambleو Seedspaceو ،ثالثي األبعاد( )التقابل الساتلي (UNOSAT)األمم المتحدة التشغيلي للتطبيقات الساتلية 
 ، بدعم من البعثة الدائمة للواليات المتحدة لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف.2016 برعاية حدث عام Novartis مؤسسة
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 في المدارس حول منطقة جنيف.                                شاهد تسجيال  فيديويا  لورش العمل
واختتمت االحتفاالت بحدث ترفيهي اليوم بمقر االتحاد جمع المشاركين في ورش العمل والمدرسين وممثلين رفيعي المستوى من 

سي في جنيف من أجل صباح شهد مسابقة تكنولوجية على اإلنترنت وجلسات توجيه سريعة ومعارض للمدراس المجتمع الدبلوما
 وكان من بين المتحدثين الرئيسيين السيد مالكوم جونسونتعلمه الطالب وأنجزوه أثناء ورش العمل التي شاركوا فيها.  لعرض ما

والدكتورة آن أيرتز ودانييل  Novartis ئيسة مؤسسةأمين عام االتحاد الدولي لالتصاالت والسفيرة األمريكية باميال هاماموتو، ر  نائب
 أوجير، رئيس قسم علوم الحاسوب في مدرسة جنيف الدولية.

 .بث الويب المسجل للحدثشاهد 
جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "يذكرنا اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات  قال السيد هولينو 

لصحية من خالل تحسين الرعاية ا -أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهم في تحسين حياة الناس في كل مكان ب واالتصاالت
وجيا المعلومات ويعمل مهنيو تكنول" وأضافاليب تعلم األطفال والبالغين". ر أسوأنظمة التعليم التي تغيواالتصاالت واإلدارة البيئية 

من  ،ومع استمرار قطاع التكنولوجيا العالمي في التوسع بسرعةبعض المشاريع األكثر إثارة التي يمكن تخيلها. واالتصاالت على 
ئف في قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي يقدر بمليوني وظيفة تحتاج إلى أناس مؤهلين لشغلها. الوظا المتوقع حدوث عجز في

ي يملكن مهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكنهن توقع الحصول على رواتب مجزية تويعني ذلك أن الفتيات الال
 تمتع بإمكانية االختيار من بين كم كبير من فرص العمل.ن الكما يمكنه

مجال  ، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت الذي يقود حملة اليوم الدولي للفتيات فيسانو وقال السيد براهيما
 يلهم اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أعضاء االتحاد من القطاعين" تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحكومي والخاص من أجل التوصل إلى أساليب لتزويد الفتيات والشابات بالمهارات التي يفتقرن إليها لكي تصبحن متخصصات 
ات ي                                                                  وأضاف "تمكين الفتيات من اختيار مجال مهني ليس أمرا  جيدا  فحسب للفتوجيا المعلومات واالتصاالت". مجال تكنول في

 االقتصادية على الصعيد الوطني".-جتماعية                                                         وعائالتهن فقط، بل يمكن أن يكون أيضا  أداة تسريع للتنمية اال
 مجال تكنولوجيا للفتيات في الدوليعلى االحتفاالت المثيرة باليوم  إلطالعنا inict@itu.intgirls بالفريق على العنوان:اتصلوا 

اصة اإللكترونية الخ بوابة االتحادالمعلومات واالتصاالت حتى نتمكن من مشاركتكم بالحدث والصور وتسجيالت الفيديو على 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبالفتيات في مجال 

للفتيات  الدولياليوم  الخاصة بحدثصفحة االتحاد في  وفيسبوك GirlsinICT#تابعوا المناقشة المتعلقة بالحدث على تويتر في 
 .2016 لعام مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

التحاد، األمين العام لالموجهة من  ،الرسائل الفيديوية المتعلقة بيوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشاهدوا 
 لمتحدة(.ا غات األمم)بجميع ل ات واالتصاالتباهرة للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلوم نماذجالمقابالت الفيديوية مع و ، جاو هولين سيدال

 :بالمسؤولتين التاليتينعلى مزيد من المعلومات، يرجى االتصال  لللحصوو 
 سارة باركس

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:
 1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف

 

 مونيكا ألبرتيني
 مكتب تنمية االتصاالت، اتصاالت مسؤولة

 monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد
 5317 730 22 41+ الهاتف:
 6065 808 79 41+ المحمول: الهاتف

 

              :تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150 أكثر من منذ ية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسات األكاديم

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
ر عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايي

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت                                      فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب وقيانوغرافيةورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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